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Dagledigas resa till Skälderviken den 
17-19 april 2016 

Författat av Ingemar Ander 

Deltagare 
Ingemar Ander Arne Andersson Kerstin Axelsson 
Bodil Engdahl Inga Karlsson Barbro Nordström 
Jörgen Wetterfelt Siw Wetterfelt Gunilla Wetterling 
Alice Wass Bosco  

 

Besökta lokaler 
Följande lokaler besöktes angivna datum: 

 17/4 18/4 19/4 

”Guldkusten”, sydvästra Finjasjön x   

Hasslarps dammar x   

Utvälinge-Sandön x x  

Farhultsviken x x, x x 

Kullens fyr med omgivningar  x  

Björkeröd (Kullaberg)  x  

Svanshalls hamn  x  

Årnacke hamn (Farhults hamn)  x  

Stenkrossen  x  

Häljaröds hamn  x  

Torekov   x 

Torekovs rev   x 

Hovs hallar   x 

Yttre Kattvik   x 

 

Väder 
Vädret kan väl närmast karakteriseras som aprilväder med snabba växlingar mellan uppehåll och 

skurar.  När vi var utomhus var det företrädesvis uppehåll och i alla fall jag själv behövde aldrig 

använda de medhavda regnkläderna. Däremot blåste det en hel del, vilket naturligtvis påverkade 

utfallet, dock inte enbart negativt! 

Logi 
Liksom förra gången vi besökte Kullabygden (hösten 2014) bodde vi på STF:s trevliga vandrarhem vid 

Bläsinge gård strax utanför Jonstorp. Själva vandrarhemsbyggnaden var en gång ett hem för handi-

kappade, bl.a. för dövblinda, men sedan 2002 är det vandrarhem. Mat lagade var och en själv i det 

rymliga köket.  
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Reseberättelse 
Vi for i tre bilar från Östergötland mot Skåne. Första rastplats, där vi också intog förmiddagskaffe, var 

Toftaholm, vackert beläget vid sjön Vidöstern i Småland. Eftersom det sedan den 9:e april funnits en 

mindre bergand i Finjasjön vid Hässleholm tog vi omvägen dit. Med hjälp av BMS:s förnämliga kartor 

var anden lätt att hitta där den låg väl synlig tillsammans med viggar 

och knipor, om än på litet avstånd. Under resan hade vi lokaliserat 

en närliggande golfrestaurang där lunch kunde intagas. Färden 

fortsatte sedan ut ur ”risbygden” via Perstorp och Klippan ut på 

jordbruksslätten och det nedlagda sockerbruket i Hasslarp. Renings-

dammar vid sockerbruk brukar vara goda fågellokaler och där 

bruken lagts ned har man (= länsstyrelsen) ofta vidtagit åtgärder för 

att underlätta för såväl fåglar som fågelskådare, så även här vid 

Hasslarp. Området består dels av lättskådade dammar, dvs. inte så 

mycket skymmande vass, dels av dammar med mycket vass med 

omgivande buskmarker. Här fick vi ett 

flertal simänder, inklusive gravand. 

Även gråhakedopping och smådopping 

hittade vägen in på obslistan. På långt 

håll såg vi en fågelsiluett i ett hål i väg-

gen till en övergiven industribyggnad. 

Vi fick förflytta oss närmare och kunde 

konstatera att det var fråga om en 

tornfalkshona som satt i ingången till 

en trolig boplats. 

Den klassiska lokalen Utvälinge med 

Sandön besöktes två gånger. Ja, för 

Sandön råder beträdnadsförbud så här 

års, men man har i alla fall viss utsikt 

över den från land. Första besöket sent 

på eftermiddagen den 17:e sågs t.ex. 

några fisktärnor, ett antal skärfläckor, 

rödbenor, någon myrspov och storspovar. En delta-

gare fick en glimt av en långstjärtad skäggmes innan 

den damp ned i vassen.  

Vid det andra besöket gick ett antal Numenius-spovar 

på rätt långt håll och födosökte innanför Sandön, av 

vilka åtminstone två, troligen fler, var småspovar. En 

fiskgjuse med fångst uppmärksammades av en havs-

örn. Örnen arbetade sig frenetiskt upp till samma 

höjd som gjusen och fick den att släppa fisken, som 

fångades i luften av örnen! Vi gick in en bit längs Vege 

å för att om möjligt få kungsfiskare, men utan att 

någon hittades. Däremot observerades järnsparv, 

 

Skådning vid Hasslarps dammar (foto: 
Ingemar Ander) 

 

 

Småspovar vid Sandön. Näbben är rätt kort och ett närgånget studium av 
hjässan i förstoring visar den arttypiska randningen.  (foto: Ingemar Ander) 

 

 

Storspov, Farhultsviken  (foto: Ingemar Ander) 

 



Sida 3 av 8 
 

stjärtmes, gransångare och svarthätta, och en rödstjärt sjöng ett par strofer.  

Farhultsviken är ett intressant område, som också delvis är avlyst för besökare under häckningstid. 

Den grunda viken är en bra lokal för vadare, and- och måsfågel. Innanför vikens vassar finns betade 

ängar. Förra året blev vass- och buskområdet ryktbart för sina vitstjärniga blåhakar, där flera par 

konstaterades häcka för första gången i Sverige. Om detta kan man läsa i Vår Fågelvärld nr 4/2015. 

Enligt Artportalen har de återkommit i år, och givetvis ville vi se eller åtminstone höra dem! Dess-

utom finns det svarthakad buskskvätta i samma område. Kraftig blåst gjorde skådandet besvärligt; 

små fåglar frestas inte i onödan att utsätta sig för vinden. Vi kammade alltså helt noll de första gång-

erna. På avresedagens morgon beslutade vi att redan före frukost ge oss ut igen. Tidpunkten valdes 

för att undvika ett prognostiserat regn under förmiddagen. Denna gång närmade vi oss området från 

ett annat håll, och se då fick vi se en hanne av svarthakad buskskvätta! Den uppehöll sig vid och på 

ett stängsel mot den skyddande vassen, men kunde ses tydligt av alla deltagarna på resan. Livskryzz 

för flera deltagare! Däremot gav sig inte blåhakarna till känna den här gången heller. 

Andra dagens förmiddag for vi till Mölle och upp på Kullaberg, detta enligt Linné så hiskeliga fjäll. Vid 

Kullens fyr sökte vi lä i den hårda vinden så gott det gick och spanade mestadels ut över Skälderviks-

sidan. En järnsparv sjöng ivrigt från olika positioner i buskagen nära branterna. Ett flock sjöorrar 

passerade. Ett hyfsat antal måsfåglar tilldrog sig vår uppmärksamhet. Tydligen fann de föda på några 

platser en bit ut. Vid spaning med tubkikarna kunde vi se flera ryggfenor av småvalar bryta vatten-

ytan. Uppenbarligen tumlare (den rimliga valarten med tanke på lokalen) som hade jagat fiskstim 

upp mot vattenytan, där alltså även bevingade fiskätare hittade ett och annat matnyttigt. Men måsar 

var inte de enda vita fåglarna! Flera havssulor upptäcktes också, åtminstone fem individer. Medan vi 

stod där och provade på den svåra konsten att tuba in något ute över öppet hav utan fasta referens-

punkter kom ett tiotal mindre måsfåglar flygande betydligt närmare berget nedanför oss. Tretåiga 

 

Två av havssulorna vid Kullaberg  (foto: Ingemar Ander) 
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måsar i 2K-dräkt! Några resedeltagare fick här på en kort stund in två livskryss! 

Bland svartmantlade trutar kunde några silltrutar urskiljas och medan vi spanade över havet kom två 

pilgrimsfalkar farande längs berget och upp över oss, av storleksskillnaden att döma hanne och hona. 

Kullaberg är ju en klassisk lokal för pilgrim, men den var förstås borta alldeles för många decennier 

under 1900-talet! Dessutom kom en stenfalk kryssande på låg höjd över marken och flög nästan 

mellan oss skådare, av den blågrå färgen att döma en hanne. Några minuter senare syntes 

förmodligen samma individ igen som hastigast. 

Nöjda tog vi en liten promenad på en stig åt Öresunds-

sidan av berget, där det inte är fullt så tvärbrant som mot 

Skälderviken, där vi konstaterade närvaro av ärtsångare, 

lövsångare och gransångare. Om möjligt ännu nöjdare var 

vi efter att ha kommit tillbaka till de parkerade bilarna och 

intagit förmiddagskaffet!  

Kullaberg är känt för att attrahera insträckande fågel från 

Nordsjälland. Just vid den här tidpunkten var ringtrast 

aktuell. Alltså spanade vi noga över öppna fält (betesmar-

ker och golfbanor) som vi passerade. Öster om Mölle be-

sökte vi också en inlandslokal nära Björkeröd, där vi gick in 

längs en stig mot Björkeröds mosse. En trast satt en bit bort och sjöng misstänkt likt en ringtrast, men 

artens sång är rätt lik taltrastens. Att närma sig för säker synidentifikation bedömdes som lönlöst, så 

den fick lämnas som oidentifierad. Medan vi gick där i skogen kom till vår överraskning två fyrfota 

djur ivrigt springande rakt emot oss. De verkade strängt sysselsatta med sitt, och först på nära håll 

upptäckte de oss, tvärvände och fortsatte i annan riktning. Allt gick mycket snabbt, och ingen lycka-

des fotografera dem trots att de var så nära! Helt klart rörde det sig om ett mårddjur, och mönstret i 

ansiktet gjorde att de kunde bestämmas till illrar. 

Vilken förmiddag! På fågelsidan tretåig mås och havssula och på däggdjurssidan tumlare och iller! 

Inte minst Bosco uppskattade mötet med illrarna! Belåtna återvände vi till vandrarhemmet för lunch 

och en liten siesta. 

Samma eftermiddag ägnades åt lokaler längs Skäldervikens kust: Svanshalls hamn, Farhultsviken (där 

vi förstås åter spanade efter blåhaken och den svarthakade skvättan), Årnacke hamn, Stenkrossen, 

Häljaröds hamn och Rönnen. Om man bortser från drygt 35 skärfläckor så var det faktiskt inte så 

mycket vadare som vi hade hoppats på. Antagligen hade den hårda vinden viss skuld i detta. Vid 

Svanshalls hamn fick vi igen syn på två havssulor, fast på längre håll än vid Kullens fyr, och även några 

obestämda lommar på ännu längre håll. I strandkanten uppehöll sig en drillsnäppa. 

Efter hemresedagens delvis lyckade morgontur till Farhultsviken (se ovan) var det dags för oss att 

lämna Kullahalvön och ta oss till Bjärehalvön med Torekov som första stopp. Här var det främst möj-

ligheten att få se toppskarv som lockade. Det finns ett skär strax utanför stranden som kallas Svarte-

skär, som i år har varit en rätt säker lokal för toppskarv. Brottsjöar till följd av den kraftiga sjögången 

spolade dock vatten över skäret och självklart kunde ingen skarv finna nöje i att vistas där. Vi spana-

de litet mot Vinga skär i gattet mot Hallands Väderö. Där satt visserligen skarvar, men ingen topp 

kunde urskiljas. Blåsten var dessutom så kraftig att det var svårt att använda tubkikaren! Den senaste 

 

En av pilgrimsfalkarna, Kullens fyr          
(foto: Ingemar Ander) 
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rapporten på Artportalen om toppskarv avsåg den 15:e april, alltså fyra dagar före oss. Ännu den 7:e 

maj, när jag lägger sista handen vid denna reserapport, hittar man inte någon senare observation. 

Hade den kraftiga blåsten, i vars kölvatten vi kom, för alltid blåst bort toppskarvarna?? ☺ 

Däremot fick jag och en annan person i samma bil se en tretåig mås komma vinande förbi helt nära! I 

övrigt fanns det rätt gott om stenskvättor som sökte föda i strandzonen och en bit bort gick några 

vitkindade gäss och betade. Några större strandpipare försökte göra sig osynliga på stranden. Arne 

fick syn på en blåhake som dock snabbt försvann i krattet. Trots försök att få fram den igen lyckades 

vi inte få se den igen.  

Nästa lokal blev stranden vid Torekovs Rev norr om samhället. Denna plats brukar ge skärsnäppa och 

skärpiplärka. Piplärkor fick vi se några stycken, varav några visade upp sig väldigt bra för alla. Snäp-

porna däremot, om där nu fanns några, tryckte väl för vinden och undgick vår upptäckt, kamouflera-

de som de är. I övrigt kan väl ett par av vardera snatterand och bläsand nämnas från denna lokal. 

Därnäst var det Hovs Hallar som gällde, där vi efter lunch på restaurangen tog en promenad i områ-

det. Något särskilt i fågelväg gavs inte förutom en passerande flock sjöorre. Däremot har man en 

vidunderlig utsikt över Kattegatt och Laholmsbukten. Till sist gjordes ett stopp vid Yttre Kattvik och 

dess klapperstensfält väster om Båstad. Detta är en känd havsfågellokal väl värd ett besök, framför 

allt i samband med höst- och vinterstormar. Vid detta tillfälle passerade litet ejder och storskarv, 

alltså inget speciellt ”stormigt”. 

På hemvägen gjorde vi en kort avstickare vid Skillingaryd för en vit stork som några dagar uppehållit 

sig vid Linneryd inte långt från E4. Uppenbarligen hade den lämnat platsen, så det var bara för oss att 

göra detsamma och åka hem mot Östergötland.  

Antalet observerade arter räknades ihop till 103. Alla verkade mycket nöjda med resan som Gunilla 

hade ordnat på bästa sätt! 

 

Svarteskär, Torekov. Av lätt insedda skäl var alla skarvar som bortspolade denna dag! (foto: Ingemar Ander) 
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Vintermössbeklädda skådare spanar av Torekovs rev  (foto: Ingemar Ander) 

 

 

Vy från Hovs hallar, Hallandåsens klippiga utpost mot havet  (foto: Ingemar Ander) 
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Om man är ejder duger det inte att ha anlag för sjösjuka! Yttre Kattvik  (foto: Ingemar Ander) 

 

 

Några änder vid Torekov, gravand och gräsänder  (foto: Ingemar Ander) 
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Gransångare, Utvälinge  (foto: Ingemar Ander) 

 

 

Ringduva och tornfalk, Utvälinge  (foto: Ingemar Ander) 

 

 

Skärfläcka, Farhults strand  (foto: Ingemar Ander) 

 


